
annak a szociális érzésnek, mely minden cseh költő legmélyeblJ
:icllemzője és ler!főbb dicsősé.oe - a kozmikus fölemelkedés esz
mé ie, a szellemvilág hierarchiájának gondolata, egy lélekzetállit6
fejlődis és beteljesedés sejtelme".

ltlindez a nyelvi és ritmika; tökéletesség és gazda.qság olyan
varázsával, az ihlet olyan hatalmas áradásával, a képek olyan hi
felével és bőségével nyer kifejezést, ami Biezimát a cseh nyelI)
leoruunjobb műoéseei közé emeli. Látomásainak páratlan erejét és
ro.q;/ju.oását dicsérveirják róla: "Verseiben a költő énje seinie el
tűnik a megszólaltafott, zengő kozmosz éneke mögött; költészete
ebben az értelemben sajátosan objektív; "a költő csak C[lY óríási
kórus karmestere, 1) a t e s, c o r c o r rli 1l m; pozitiv és emelke
dett, 'vallásos ihletű művészetének erkölcsi és esztétikai na[m.'Higa
aligha mérhető máshoz, mint a jelen és a nem túlsúgosan közeli
mul! legnUlI/asabb müvészi teiiesitmcmreihez", S P.

BR E Z IN A p~: Ó Z Á J Á B Ó L

L'Js hlő mosoiua

Kincs f'á.idalom a lúlekbeu, amelyet ne töltenének meg titokza
tossággal «si llupító és suttogo hangok. Ni,ws OIY;1l1 siitl~ts('~g il

lélekben, ahol ne szállunúnak hangtalan rÖllIlenéssel az éjszaka
pillangói, hogy azokat a virágokat keressék, amcl yck eg'yelÍlii
csak az éjszak:llH\ll nyflnak. Niuv» olyan szomorú út, nie lycn e~;::

szerre csak no találkoznánk illatok felhő.iével és mámorosan meg
IlO kellene állanunk WIl'.

lIa lJZ det k i í'áruszt, az' idők Iorrúsuiból iszunk új erőt. A
korszakok végtelenjából felszálló hajnal llloggyúgyítja tekintetün
ket, ha bclefájd ult 11 Iüld szétszórt fénye i be. Mert, III iti t a Iéuv
nek, az időnek is meg'va n a mag-a tii kriiződ~~se, amely rég'multból
való képeket, óvez'red-messz.i ÜIV:lszokat l'S túvoli, tiikéletos(~JiJ

vilag fényeiben sugárzó jövcndő deleket vetít a lélekhe. l\1imlen
úrnak induló pi lluntúsuuk, tu lálkozhfit ik az ékri tújaki;a l, melvek
az örökkévalóság más földrajzi szélessége aló! valók. Abban a
pillanatban, amidőn az idő áthu.tolhututlauuá válik p il lantúsuk
számára, elsötétül földi félwünk is, és pillúnk mindörökre lezárul
önnön sú lva alatt.

Mindaz, ami valamit ér az életbon, titokzatos módon kapja
meg értókét, a remények szcrint, ruelyek a dolgokhoz tapadnak. A
gondnlat un nál múlvebh, minél több benne a th', hogy az álmok
ki Ieszíthessék szárnyukat, és minél több az árnyék, molvet átsu
gúrozhat a fénye. Minden gondolat annak a mozgúsnak az Ú1'[t111út

viszi magával, amellyel az élet és a vilú~ előre hiimpölyiig. Az :l

látvány, amely már átadta nekünk t i tk ú.t, hul ottá vú.lik szúmnuk rn.
Ciszterna lesz, melynek vizét kiszívta a nap tűző bölcsessége,
hogy távoli, ismeretlen forrásokat frissítsen fel vele. Ezél)~ a
szeretet, melynek reménye a megismerés csodás fájának csak leg-



alsó, hozzáférhető ág áig tekint fel, csupán csalódást hoz azok
uak, akik nem tudják, hogya legmagasabb ágak a fénybe nőt

tek bele és rajtuk érik évszázadok óta a gyümöles, amelyet ma
gassága miatt nem lehet elérni, de amely ráhull a kiválasztottak
i:. t j ára. A remény hozza meg lehulltát, az óterremegésű remény
féllYC és dala.

Az a legerősebb élet, umelvbeu legtöbb a rernénv.t Minél szé
lesebb és erősebb gallyainak lombosodása, annál gazdagabban
hullanak virágai a magasból. Szépségiik pirjában megszámlálha
tatlan tavasz ujjong; csak a jelen élet törvúny« tartja őket attól,
hugy mind egyszerre ujjongjanak fcl; mcgszámlálhatatlau ajak
ny i li k a fény erős i llutáru, arany mag-vak felhője szúII a jőven
dőbc. Minél nagyobb a lélekben az erő, annál erősebb meggyőző

d{'Rünk titokzatos szabadságu felől, fl annál ünnepélyesebb a fele
JJ:,ség mámora és gyönyöre.

Reménveink fejlődese a legsúlyosabb élmények egyike rn ind
azok közt, melyeket útúlünk. A lcgulacsouvabbukból, a földhöz
legközelebb levőkből indulunk el és a végsőkőn, a k imondhatat
Janokon végcz.zük, azokon, amelyek az ég azúrin alatt szemha
tárunkon túl szállanak. A lélek Iapalvain állandó az idő szélcsönd
je. Mi nél magnsablrra hágunk, au uú l erősebben kavaroknak az idő

szélei körülöttünk. Annál nagyobb bennünk a vágy, hogy nún
dcut egyetlen tekintettel fogjunIc út: minden tengert, h eg-yet, föl
det, testvérek rn i ll iúi t és minden sz.ikrázó port a fény széles, vilá
gos sávjában : a csillagokat! Annál nagyobb a mámorunk mind
attól, ami minket illet! De annál mélyebb a felismerés is, hogy
mindebből leginkább a meg Hent sz.ületett dolgokat szeretjük:
azt, ami még vár bennünket. 'I'ű rclmntlenséuűnk tekintetünk erejé
vel növekszik; innen az a szomorúság, amellyel az idő viharának
zúgásából visszatérünk a hútköznap i pillanatok életébe, ahol min
den olyan mezkövesedettcn mozdulatlannak látszik, és az erők

megszámlálhatatlan sza.lllgjai oly Iunyhúu bonyolódnak.
A reménynek ez a kibontakozó élete, C:.I a sóvárgús a lendü

let után, a renülésnok ez az örürae, ruiud csupán annak bizony
sága, hogy életünk nem önmagában zárt egész és hogy alélek
ti tokzatos reményeiért élünk.

A legfelsőbb i[}azságossá[}

Az igazságosság, azoknak a legtisztább és végső szféráknak
az ünnepi szele, amelyeket a szentek lélekzenek, ugyanazon min
deuható kézmozdulat kiáradása, arnoly meggyujtja és kioltja a
cs il lagokat. Mindenütt jelen van s ezzel határolja el és erneli fel
a kozmosz épületét. 'I'örvény, mely az élet csodáserejű virágát
(ini, hogy illatos szövcvónnvel borítsa be a szépséguek azokat a
!llcsg'yéit, melyek az ő tuln.idouúból valók. Titokzatossága szám
blan jelképbe zárja az életet. Minclaz, ami megtántorodvu önön
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gvöugeségétdl, ki mer siklani tervelből. fagytól és sötéttől perzsel
ve hal meg. J ár, mint a kertész, az évezredele kertjén át. Lélek
zete betölt minden időt és minden teret, édes és hatalmas, mint
egy mindenütt jelenlévő örök zene. Azok számára, akik nem fog
ják fel ezt a zenét, mert benne születtek és szűntclen benne járnak,
hirtelen zendül meg, váratlan felismerésekben és a szeretet pil
lanataiban, mint a magasztos, remény dala, vagy a bűn utáni
fenyegető világosság pillanatában, mi nt látóhatáron túllobbanó
villámok végső moraia, Az igazságosság fogalma szüntelen vál
tozik a lélekben, aszerint, miképen változik a lélek fényének
tiszrasága és érintetlen fehérsége. Ha letagadják, megfesti és be
árnyékolja a lélek minden mozdulutát ; ott ér;et és ott mar a
fájdalomban és a sötétben. Lépéseink visszhangjaként évek mul
(án is felkelti a szunnvudó áhnokat, inikor elérkezett az ideje,
hogy ezek valamely keresz tútunkon szcmbejő.ijcnek velünk. Aki
eljutott odáig, hogy megérti fájdalma hangját, meghallja benne
a sikoltást, melyben a születés ' sikolya tér vissza; mert a lélek
felocsúdásáig eltelt napok miud megannyi merő földi káprázat,
és az addig elmúlt órákat sötétséggel kell iriérnünk.

Számtalan vonatkozásban és megközel íthetetlen iii köt egybe
óvszúzadot óvszázaddal, nemzedéket nemzedékkel. világot világgal.
Akarjuk vagy scm, visz bennünket, ahogyan visz a WId keren
gÁS€ és naprendszerülik mozgás«, Célsz,críísóge évszázados össze
függések csodálatos hálóit teríti millió és mi ll ió életre: belefűzi

SZEmeit mindcn mozdulatukba, míg mi úg.y !J issz iik, ~;'yiil!gc ke
zünkkel oldozgatjuk a csomókat. melvek júrúsuuku t gútoJ.júk. De
éJ pen roppant mivolta, ruiudeuütt .iclenvulosúsru ukudúlvozzu :Ileg,
lu gy áttekinthessük egész Iouvügöző l)() IIljl(t,j át, mcly a rettenet
önkívületével ragyogja át a szentek tek intetét. Mi a mi szívdoub.i
násokban számított életünk az évezredekhez viszonyítva, amelye
ket úgy olvaszt össze, mint a villámfény a humál yosságot.S! l~"

mik ezek az évezredek az izzó vil á.zok vúgnól kü li zúporúbau, nw
lvek a végső ködfoltok felhőiben esapóunak Ic és az örökkévaló
éld rónaságán egyetlen aratásra Iehullunak t Tükrében úgy verő

dik vissza a világok kialvása," mint egyetlen szem hunyás. Neki
világít minden fény, előtte van minden nap és mög ötte miuden
éjszaka. Számára a szavaknak évszázadok mulva is -nu-gvau ::
hangjuk. Mindent, ami kihull a kezünkből, feJrog {~i'i hata lm ábu
vesz, számunkra megközclrthetetleu nehózkedési L'S gyorsulúsÍ tör
vényei által. Útjai biztosak, mint amaz állvúuvok körül levők,

melyek a korszakok épületét tartják.
Azok a fegyverdörrenések, amelyekról nem tudjuk, hol a for

rásuk, a bizonytalanság és az árnyékok visnzhana.iávn.l töltik meg
világunkat. De az ezernyi pillantás közőtt, amelyen át a vilú
gosság perceiben a lelkek rányílnak az igazsúgossúg- műhclyére,
van egy, a legnehezebb a föld minden pillantása között, amely
még súlyosabb, mirit a bún utáni rnisztikus Jelocsúdás. Ez a fc-



lejthetetlen és forró p il lantás a szeretet felsugárzó pompaja, mely
uttüzesiti az igazságosságut és halálos érintésébe beleviszi a csil
lagok ünnepi ragyogásának csöndjét. Mert az igazságosság a sze
retet paroxizmusa: mámora és kétségbeesése, izzásának fehérsé
ge, amelyet nem változtatnak meg a korszakok.

Tökéletesen megismerni az igazságosság- törvényeit végtelenűl

[ebbet jelent, m in t ismerni azokat a törvényeket, melyek a ruin
denbég szcretetét hordozzák. Többet jelent, rnint egyszerűen maga
sabb életbe lépni. Füldünk nem más, mint szimbólumok és nyitott
végtelen perspektivúk kertje. Azok kőzött a fények között, ame
lyek az isteni J!}gységből II lelkekbe vi.lúgitauuk, az igazságosság
a titokzutosak egyik leg titokzutosabbika, Ahová ez a megismerése.
besiit, onnét örök tavasz csap felénk, a dolgok ragyogó tökéletes
ségben sug árzanak, a világ harmonikus ütemben kimondhatatlan
jUbag szellemét leheli és a WId minden rejtett forrása megnyílik
a szornjas ajkak és a csillagok felé. A szimbólumok feltárják ér
telmüket; de ez is új szimbólum, csupán áttetszőbb: mintha az
alacsonyabb felhők széthúzódriának, hogy a felettük lévő magas
ságok felhői, rnelyeket egészen ellenkező szelek irányítanak, sokkal
bőségesebb fényesöt bocaássanak alá. F'énvt, amelyben a lélek
megbizonyosodik róla, hogy az igazságosság kegye nem lehet más,
rnint a vihar kegye; a viharé, mikor ráfekszik az erdőre és addig
meg nem nyugszik, amíg ki nem dönti kőzepén a korhadtan il
latozó Iút : hogy erejének könnyed lobbenese világkatasztrófákat
okoz és tekintetének elpihenése a feledés homályával borít be
városokat; hogy hullása, csöndes, mint a hó, mely lerakódik a
tulságosan büszke és mosszirc nyuitózó ágaken és egyre növekvő

-ú lvávul letöri őket; de hogy épp így töri le a gyümölcs gazdag
súgavai túlhalmozott ágat is. És hogy ajka, mely ölni tud epedő

iuosolyávul, csábító, m i n t a szerelmes ajkai, aki semmire se vá
(:,'ódík i nk ú hh, m i nt ÍJogy beteljen údes szóval és csókkal.

Eltávozni az életből annyit jelent, mint megfordulni az ágy
ban, arucl y Ille l lett ott úl l ő, m iut az orvos, kezével homlokodon
és ütócrcden,

Kábulatos tevékenységéből az emberi tekintet csak annyit tud
szeiulélni. amennyi földi fények ulatt f'o lyik, Ezért látszik előttünk

zavarosnak. szakadozottnak és összefüggéstelennek a korszakok
ltOlllúlyúball végzett munkája, amelybe legfeljebb egy-egy ragyo
gó pillanat keskeny fónycsíkja hasít bele. Látjuk, amint a pöröly
údernelkedik, de nem Iút.iuk lehul lását. Látjuk, hogy lezuhan,
ik Hem halljuk csuttanásút. Halljuk, hogy csattant, de nem lát
juk sehol nvornát a titokzatos muukában. A fenyegető kézmozdu
lat a homályban [élénk, ölelésre tárt karnak látszik. És mi ahe
lyett, hogy ha látnánk világosságunk elégtelen voltát és igye
keznénk kiterjeszteni, megszűnüuk hinni a mult és jövendő cél
szerűségében és összefüggésében, a föld értelmében és az élet ér
telmében. De azok, akik vágyakozással és scjtéssel közeledtek
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már az igazságosság mélységait beragyogó fényekhez, tudják, hogy
uincs több olyan fájdalom, mint a tökéletlenség, és a szeretet
fájdalma olyan, mint a foglyul ejtett lélek sóvárgása.

S i n k ó F e r e n c fordítása

BREZINA VERSEIBÖL
~jek !
Éjek, ti hajnalok vágyától lankadók! Megélt s jövendő napjaink

nak árnyai!
Órák, mikor messzűnnen visszazengő hangok nyúlnak föl egy-egy

pillanatban!
f.jek, hol a misztikus szerelern fuvalma árad a lelkeken át,

világoktól világokig
s holnapi fények igéző niélyeivel kisugárzik a szemből!

ÉJek, hol a fi)Id a homályba merül, melybő! szülctett, s
újjáalakítja az álom,

új rózsákkal kertjeiben s a halálnak is új közelével!
f:jek, holdzene éjei, honvágy-illatosak, miktől idegenben fájva

sajdul a lélek,
hallani véli messzi hazája dalát! Hangok ech ója, amelyben

föl-föl ujjong a szemünktől re.itekező nap!
Éjek, hol a tág tér csi.llagképei, tétova álmok, a föld imbolygó

álmai mind,
s oksztázds ragad el bennük, mint művészt kedves mestere m űve

előtt!

Éjek, mikben a csüggedten heverőkböz, öröktől zúrt kapukon,
beront a remény,

jovcndö fényből szőve köntöse, s virúgok i llatából, mik hajnali
harmathullásban hervadoznak !

Éjek, szentoknok éjei, kik hálát adnak térdenállva a termésért,
nút a testvéreknek osztanak el;

dús gabonák közt baktattak haza ök, a nincstelenek, s ki se
látszik alakjuk a rozsból.

Éjek, magúnyosokéi, kik lelkük kihunyó tűzcit csillagtüzeken
szft.iák lobogóra

s leszállnak a mélybe velük, hol a csókok it csönd s a halál éles
zamatát lehelik!

Éjek, vágyakozóknak éjei, kiknek a Jelke, fölvert, nvujrtalan ár,
nem tud a lllenny magasára tükörként viss za ragyogni,

és ti is, elvérzők csak alighogy fö1l'agyogó kűllői alatt a jövendő

napnak!
S éjek, a misztikus éj jelkéllci, melvben a f'öld i valóság álma

eloszlik,
hogy alélek erőt nver.ien, befogadni a mennvci fényt!

i.l6U


